
טון: ריציארד בי

הנצחי המנסיד
 פרסי של זזאחרונה החלוקה הרי

 את להפוך מישהו הציע האוסקר, ■ י
 אבל לפרס, קבוע מועמד ברטון ריצ׳ארד

 הוא כך לעולם. ׳אותו יקפל ■שלא לדאוג
 שמדי מודרני, סיזיפוס כמו להרגיש יוכל
 מעלה אל הגדולה האבו את מגלגל שנה
 את השלים בי לו כשנדמה ובדיוק ההר,

למטה. חזרה לה :מתגלגלת היא המלאכה,
 בר״ שריצ׳ארד השביעית הפעם זו אכן׳

 בשתי האוסקר. פרם את לקבל מועמד טון
 הוא שנים 25 לפני הראשונות, הפעמים

ה הקולנועית התגלית בבחינת עדיין היה
 עמד הכל שלדעת שחקןיד,׳תיאטרון חדשה,
 ואשר גילגיוד, ואת אוליווייה את לרשת
להש כדי ובסרטים להופיע בטובו הואיל

החודשי. מאזנו את לים
כ בכישרונו ספק הטיל לא איש אופנם,

 בימתי ׳להיט הבולט את הפך הוא שחקן.
 במיזמורי נזכר הוא בניו־יורק. חסר־תקדים

ש קודם מולדתו, בוויילס, ששר המקהלה
 ב״ קולו את שוב והשחיז שחקן, הפך

 לעמוד מסוגל שהוא להויכיח כדי קאנזלוס,
 (ובזכות בזכותו מחזמר. של בדרישות גם

 תיאט־ הצליח טיילור), ׳אליזבת דאז, רעייתו
 את שוב להעלות מאוכספורד רון־לסטודנטים

(ה מארלו כריסטופר של פאוסטוס דוקטור
 וב־ יותר), מאוחר לקולנוע צולמה ,פקחד

 לו שישווה מישהו מחפשים עדיין לונדון
פריי. כריסטיפר של במחזות
 לחיים התיאבון גם יבא — הכסף ועם
 ברטון, שחקן־תיאטרון. שיל ומאלה שונים

 בגיוס בהוליווד ׳שניראה הרציני השחקן
 הפך הבריטית, הבמה מן ביותר המוצלח

ב ביותר המאוזכרת האישיות עדתמהרה
 היה שלו הנצחי הצימאון ה,רכילות.טורי

 אליזבת עם המשותפים וחייו לשם־דבר,
העיתונות. דפי מעל התנהלו טיילור

 ש- וטענו אותו, שהספידו כאלה היו
 הוא כאשר העבר, נחלת הם כישרונותיו

מוע רצופות שנים שלוש במשך והיה שב
 היה מאז חלפו !שנים :תריסר לאוסקר. מד

ש לדמויות העניק ולפתע טרייה, תגלית
 שנדמה ורבגוניות :רגישות עומק, גילם

התקו באותה יותר. אותו עניינו לא כאילו
 רבים הרשים ישבו בקט, את יעשה הוא פה

 אל להעביר ביכולתו בהתאפקותו, דווקא
ב ביותר העמוקים הרגשות את הצופה

 ב־ הדהים הוא ;ביותר החססוניים אמצעים
 ידו משך כאשר ׳הכפור, מן שחזר המרגל

ב הסתתר שמאחריהם הזיקוקין־די-נור מן
 הדמות את להמחיש כידי סרטיו, מרבית

ה ואפור קטן :אדם של ביותר המשכנעת
 עליה. שליטה ילו שאיין :במכונה נשחק
 להראות כדי הזיקוקין־די-ינור איל שב והוא
 וולף. בוירג׳יניה מצטיין הוא בהם שגם

 ללא פעמים ׳שלוש — מועמד פעמים שלוש
תוצאה.
 תשע לפני ׳לפרס, התקרב ■נוספת פעם
 ישוב זה יאבל הימים אלף ישל באן שנים,

עצ על הפרשה חזרה ושוב ■נשמט'מידיו.
 הסרטת באקווס, המסך על הופיע הוא מה.

 בדמות שאפר, פיטר של המצליח המחזה
עיני את שעקר בנער המטפל פסיכיאטר

 בתפקיד הופיע הוא סוסים. שישה של הם
 ש־ (אחרי היבמה יעל מוגבלת, תקופה זה,

 שנים), תריסר ,במשך מתיאטרון התנזר
 יכולתו בברודוויי. סנסציה הפכה והופעתו

 וחוסר־ הכאב, הצער, את מתוכו לדלות
 או־ הפכו ספקות, האכול המידען של הישע

 (בין המצולמת לגירסד, מיידי מועמד :תו
ב היבמה על ׳שהופיעו האחרים השחקנים

 וטוני מקגואן אילק גם היו זה תפקיד
 שזב הפרסים, לכשחולקו אבל פרקינס).

ברטון. של ישמו ננקב לא

ברטון ריצ׳ארד שחקן
ומורד סורר בן

 בו מענישה שהוליווד עונש, זהו האם
 בנימוס להתנהג המסרב וטורד יסודר יבן

 וממשיך ■מקובלת, במרדנות ואפילו מקובל,
 מפוקפק שם הקולנועית לקד,יליד, להקנות

 בהרסתקיותחהאהבים המופרזת, בשתייתו
 !ובנישואין- ■בגירושין בנישואין, שליו,

ה המניעים לעומק לרדת קשה ? מחדש
ל האקדמיה חברי את המשכנעים רבים

 חברי כל י ■בעצם, ■(■שהם, הקולנוע אמנות
 להצביע הוליווד) שיל המיקצועיים האיגודים

 :בידוד אחד דבר אבל מצביעים. שהם ■כפי
מתקר מעטים ■רק לשחק, מיטיב כשברטון

 חב־ את גם עימו סוחף והוא לרמתו, בים
מרשימים. להישגים — ידיו

 מועמדים"יחד היו מהם רבים עובדה,
 דנווייב בבקט, איוטול ■פיטר :לאוסקר איתו

 פירת פיטר הימים, אלף של באן ביז׳ולד
 באוסקר, זכתה אף טיילור ואליזבת באקווס.

ה יש לכן, וולף. מווירג׳ינה מפחד במי
 ריצ׳ארד עם להופיע יותר שכדאי טוענים
ברטון. ריצ׳ארד להיות מאשר ברטיון,

 הצדק אם גם זה. את זה לאהוב אנשים
 נגד עלי. דעתך את לכפות לך יאסור עמך,

 בתוכנית־ פעם אמר ■מתקומם,״ אני זה
 אמר לאחר־מכן (שנים בצרפת טלוויזיה
המכני). בהתפוז דומה דבר קובריק
 את מנחה אינדיווידיואליזם שיל סוג אותו
ה המיערבונים באחד פולר של גיבורו

שמת החץ, מירוץ שלו, ביותר מפורסמים
 ובז הדרום׳ ׳נגד הצפון מלחמת בשילהי חיל

 מוכן שאינו שטייגר) (דוד דרומי גיבור
ל מסוגל אינו הדרום, כניעת את לקבל

רצונו, למרות אינדיאני שבט בתוך היקלט

בפעולה פולר במאי
מישטרה לענייני כתב

 באמצע, כלשהו במקום מקיומו את ׳ומוצא
 כאשר המלחמה, אחרי שקמו המחנות בין

 ■בצפון, שגם ׳להראות לפני־כן דאג פולר
 אדומי- בין וגם הלבנים בין גם בדרום, גם

 ושהאלימית ׳רעים, ויש טובים ייש העור,
 הצריך הכרחית הזדככות של תהליך היא

 ׳שהגיבור יקודם מלא מיצוי ילידי להגיע
הנחלה. יואל המנוחה אל להגיע יכול

 בגיל בעיתון, 13 בגיל כבר עבד פולר
 : ולדבריו מישטרה, לענייני כתב היה 17

 עם שניצב אדם כזה, בגיל רואה, ״כשאתה
ש בני־המישפחה ׳גופות ליד בידו, גרזן
עיקבות.״ להשאיר שלא יכול לא זה רצח,

 הייתה הכתיבה ארוך. אחד צילום
 (הוא רבות שנים במשך סולר יש׳ל עיסוקו

 הוא היזם ועד כתסריטאי), בקולנוע, החל,
 ביותר עליו החביבים הסרטים שאיחד מציין

מערכות של רחוב על סיפור רו, פארק הוא

 יומונים שניי בין הימילחמיות ׳ועל עיתונים
 איחד לשפיות-הדעת, אשיר המאה. בתחילית
 סולר׳ ישל ביותר המפורסמים מסרטיו
 בבות־ בולו כמעט מתרחש ההלם, נזיסדרון

 כמטורף מתחזה עיתונאי כאשר משוגעים,
 ומאבד שם׳ המסתתר פושע לחשוף כדי

 שהבל הסרט זהו יאם שפיותו. את בהדרגה
 של ביותר הבולט הוא כיי עליו מסכימים

 שיל שהמשיל משום בעיקר זה הרי סולר,
 האמריקאית החברה בדיוקן בית־משוגעים

ביותר. ובוטה׳ שקוף
של מסימני־ההיבר אחד טכנית, מבחינה

 הכול- יהארוכים-מאד, הצילומים הוא פוילר
ביו מסובכות תיבועות-מיצילמה לעיתים לים
 מחמש יותר נמשכים רבים צילומים תר.

בקול הרגיל הבודד שהצילום שעה דקות,
שניות. 20—30מ־ יותר נמשך אינו נוע

 התקשה הוא אם שבהערצה. החיוב
 ה־ במערך מקומו את למצוא באחרונה

הקול תעשיית של ■והולך המסתבך הפקתי
 יוקרתו את יום מדי רואה הואי הרי נוע,

 המשוגע, פיית אחרי והולכת. גדלה כשהיא
 תוצרת משלו, נוסף סרט גיהדאר לו הקדיש

בארץ), הוצג לא הוא (גם ארצות־וזברית

 — כשחקן — הופיע האחרונה בשנה ורק
 ביותר החישובים הבמאים אחד ישיל בסרט

 ונידרס. וים :בגרמניה, הצעיר הדור של
 פולר האמריקאי, הידיד הסרט של ישמו

 ישבו והקטע גנגסטר, ישל תפקיד בו משחק
 לקולנוע אישית כמחווה •נראה מופיע הוא

 הדור של ההערצה לא אם יודיע ומיי שלו.
 לישוב לסולר שאיפשרה זו מיתה הצעיר,
ב גם הירי כן, אם בעצמו. סרטים ■ולביים
החיוב. מן יש הערצה

ך רי תד
ליאות: חוגה
 ג׳וליה, דון, של המסיבה — אביב יוקל־

 ה־ ,העורב קריאת הססר, רחוב המרכזנית,
 זה־ התמימים נינוצקה, אני, עם שלי דומן

פראים.
ם. פנים — ירושלים  אלוני

 העורב, קריאת החייסל רסיסי — חיפה
מיוחד. יום

ב י ב א - ל ת
 יוגוסל־ (פריז, המרכזנית ■**

 נגד והמוסכמות חמוסר החברה, : וויה)
 בסיפור תעודה המשלב אהבה בסרט הפרט

מאקבייב. דושן בימוי עלילתי.
ה *-*׳* לי  סיפור :ארה״ב) (סטודיו, ג׳ו

 קשרי על הלמן ליליאן של אוטוביוגרפי
 אנטי־פשיסטית פעילה לבין בינה הידידות

ב אותה שזיכה בתפקיד רדגרייב (ונסה
 הצדדים מכל ■מחומות אחריו וגרר אוסקר

 ג׳ין היחודי-ער׳בי). בסיכסוך המעורבים
 מועמדת היתה הסופרת את המגלמת פונדיה

זה. בתפקיד לאזסקר
ירושלים

האו (בנייני פנים אל פנים
ו מפרק ׳ברגמן אינגמר :שוודיה) מה,

פסי רופאה של אישיותה בחזרה מרכיב
ה ערכי כל את בספק המטילה כיאטרית

 ליב של מרשים משחק חייה. של יסוד
אולמן.

חיפה
 איטליה): (פאר, מיוחד יום *,***
 עד המושפלים ועקרת־בית, חומוסכסואל

באי פשיסטי חג רקע על נפגשים עפר
 והופעה מרתק בימוי מוסליני. של טליה

ומסטרויאני. לוון של מבריקה

 פארודיה
זז<וורת

ה ק ה ל ישראל) תל־אביב, (הוד, ה
 כדאי זה, סרט של לטובתו —

 הרבות ההצהרות מכל להתעלם
 הקולנוע של הישג בו לראות ניסיון כל להצגתו. שקדמו

אכזבות. ולגרום ציפיות; לעורר רק יבול הישראלי
 ומערבונים, פיזמונים של אוסף בסך־הכל, הוא, הלהקה

 של הווי על והמספר רופף עלילתי בחוט יחד הקשורים
 טירונים של ושילובם חדשה תופנית על חזרות צבאית, להקה

 מוכרים להיטים כאן יש יותר. ותיק הרכב בתוך חדשים
 סוף של במיצעדים בהצלחה זכו אחד, להוציא השירים, (כל

 תמיד ניצבת והמצלמה הצחקות, כאן ויש )60ה־ שנות
 — בכן שדי למי להם. להפריע שלא כדי הנכון במקום

לו. שיבושם
 אחד זהו לשווא. יחפש — מבן יותר למצוא שירצה מי

 סרט הדעת, על להעלות שאפשר בייננו הרדודים הסרטים
 ב־ ומסתפק שלו בגיבורים התעניינות שום מגלה שאינו

 בעבודתה מזלזל הוא דמויות. תחת בנאליות קאריקאטורות
 פארודיה הוא מראה; שהוא מה וכל צבאית להקה של

 בזמן מתרחשת שהעלילה לכך הרמזים ועלובה. חיוורת
 הקשר כל ללא במלאכותיות, מודבקים מילחמת״ההתשה

 (מי עצמו הסרט בתוך אחרים סימוכין בל וללא טיבעי,
 בקלות יכול שבפס־הקול, הלהיטים הושרו מתי יודע שאינו
 החפוז הניסיון לו). הנוחה תקופה בכל הסרט את למקם

 חובה״, או ״אמת במישחק האחרון, ברגע דראמה לסחוט
 לא שהתסריטאי מה כל להוציא הדמויות כל צריכות שבו

 דרמאתי פיתרון הוא הסרט, אורך לבל בפיהן לשים השפיל
גימנסיה. של ברמה

מביכות הגזמות :ונירגד גולדברג קשת,
 או (החיובית התרומה על דבר אומר הסרט אין ואם

 התרבות חיי על צבאית׳ ;להקה הנקרא המוסד של השלילית)
 כולו מצטיין הוא :פשוטה הסיבה בארץ/ הבמה ואמנות
צבאית. להקה של שבתוכנית ובגיוון במקוריות בעומק,
השח זו. מתכונה נובע לזכותו, שיש'לומר מה גם לכן,

 ו־ חן בהרבה המיקרים, במרבית מחוננים, הצעירים קנים
 צבאית, להקה בוגר צעיר, בטוביה להתבונן די אבל טיבעיות,

 עמוסת ל״חאלטורה״ בסרט הלהקה במאי דמות את שהופך
 לבוגרי האורכות הסכנות מהן לראות פדי מביכות; הגזמות

סרטים. עליהם שעושים לאלה או הלהקות.


